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LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 46/9536

http://www.anyksta.lt

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58;  
(8-686) 33036.

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, 
portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

Judumas Anykščiuose taps 
darnesnis

Anykščių mieste, nepri-
klausomai nuo transporto 
priemonės, susisiekimas 
taps greitesnis ir patogesnis. 
Šį tikslą pasiekti turėtų pa-
dėti pradėtas rengti Anykš-
čių miesto darnaus judumo 
planas.

Anykščiuose J.Biliūno gatvę norima susiaurinti ir joje daugiau erdvės suteikti pėstiesiems 
bei dviratininkams.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Minėjo tragišką Lietuvai dieną
Anykščių siaurojo geležin-

kelio stotyje birželio 14-ąją, 
pirmadienį, vyko Gedulo ir 
vilties dienos minėjimas. Į 
renginį susirinko buvę po-
litiniai kaliniai ir tremtiniai 
bei Anykščių politikai. 

Šiemet sukako 80 metų 
nuo pirmosios didžiosios lie-
tuvių tremties dienos. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

5 psl.Ant geležinkelio bėgių padėtos gėlės, uždegtos žvakės.

Troškūnuose - 
Lietuvos 
jaunimo teatro 
kūrybinis 
projektas 
„TEATRaukime“

Žinomi atlikėjai 
tuoksis Anykščių 
rajone

Amatas niekam nemaišo
Valdas SKLIAUSTYS, 

mokytojas, buvęs ir vadovu, 
ir darbininku: 

Gyvenimas per trumpas, 
nėra kada gaišti.

Direktoriui 
nerimą kelia 
mokytojų 
senėjimas

Konkursas. Šiandien vyks 
VšĮ „Aukšaitijos siaurasis gel-
žinkelis“ direktoriaus konkur-
sas. Šios pareigos liko laisvos, 
kai iš darbo pasitraukė buvęs 
vadovas Mindaugas Jucevi-
čius.

Aktyviausieji. Nuo Covid-19 
paskiepyta 51 proc. anykštėnų. 
Jeigu neskaičiuotume vaikų iki 
16 metų, kurių iki šiol nebuvo 
galima skiepyti, vakcinas gavo 
apie 65 proc. teisę į skiepus tu-
rėjusių anykštėnų. Aktyviausiai 
skiepijosi 70-75 metų amžiaus 
grupei priklausantys asmenys.  
Paskiepyta 80 proc. šios am-
žiaus grupės anykštėnų.

Plaukimas. Praėjusį savaitga-
lį Anykščių KKSC plaukikai da-
lyvavo Lietuvos jaunių–jaunimo 
plaukimo čempionate Alytuje. 
Su perspektyviausiais šalies plau-
kikais varžėsi anykštėnai Kristu-
pas Kirtiklis, Martyna Limbaitė, 
Monika Burneikaitė, Tadas Žiu-
kas, Andželika Zlatkutė ir Viltė 
Morkūnaitė. Geriausius rezulta-
tus pademonstravo A. Zlatkutė, 
kuri pateko į 200 m laisvu stiliu-
mi plaukimo finalą bei užėmė 15 
vietą, bei V. Morkūnaitė, 50 m 
laisvu stiliumi plaukimo finale 
užėmusi 12 vietą.

Gėlynai. Anykščių miesto 
gėlynuose žydėti baigiančias 
pavasarines gėles keičia va-
saros gėlės. Naujos gėlės jau 
pasodintos prie Anykščių ra-
jono savivaldybės, Anykščių 
senosios Koplyčios – pasaulio 
anykštėnų kūrybos namų. Po 
kelių dienų atnaujinti bus ir visi 
likę miesto gėlynai. Nuo pernai 
pavasario sezono Anykščiuose 
pradėtas gėlynų vizualo atnau-
jinimo konceptas sėkmingai tę-
siamas ir šiemet.
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Prognozė. Lietuvos bankas 
(LB), įvertinęs gerus šių metų 
pirmojo ketvirčio ekonomikos 
rodiklius, 2021 metų bendrojo 
vidaus produkto (BVP) progno-
zę padidino iki 5,1 procento. 
Kovo mėnesį centrinis bankas 
prognozavo, kad šalies ekono-
mikos augimas šiemet bus 2,9 
procento. „Geresni nei tikėtasi 
Lietuvos bendrojo vidaus pro-
dukto duomenys pirmąjį ketvirtį, 
kurio metu buvo taikoma daug 
ekonominės veiklos apribojimų, 
leidžia tikėtis gerokai spartesnio 
ekonomikos augimo ir toliau“, - 
sakė LB valdybos pirmininkas 
Gediminas Šimkus. Prognozuo-
jama, kad kitąmet Lietuvos eko-
nomikos augimas sulėtės iki 4,1 
procento. Kovo mėnesį LB pro-
gnozavo, kad 2022 metais šalies 
BVP augs 5,1 procento.

Piliakalnis. Į UNESCO Pa-
saulio paveldo sąrašą įrašytiems 
Kernavės piliakalniams tvarkyti 
perskirstomame valstybės biu-
džete numatyta 360 tūkst. eurų, 
teigia kultūros ministras Simo-
nas Kairys. Jis penktadienį lan-
kėsi Kernavėje, kur apžiūrėjo 
vietovę. „Po kiekvienos rimtes-
nės liūties – reali grėsmė“, – feis-
buke rašė ministras. Rezervato 
vadovas teigė, kad iš numatytų 
skirti lėšų būtų galima likviduoti 
avarinę situaciją Mindaugo sosto 
piliakalnyje bei Lizdeikos kalne.

Lobiai. Valstybės konfiskuo-
tos ir paveldėtos brangenybės 
netrukus bus realizuojamos rin-
koje – konkurso būdu pasirinkta 
bendrovė parduos šimtus vienetų 
tauriųjų metalų gaminių, brilian-
tų ir safyrų, kurių vertė siekia 37 
tūkst. eurų. Valstybinė mokesčių 
inspekcija (VMI) informavo, 
kad šiuo metu savo žinioje turi 
1900 vienetų juvelyrinių gami-
nių, daugiausia sidabro, taip pat 
yra nedidelė dalis aukso, gintaro 
gaminių. „15 vienetų gaminių 
sudėtyje yra briliantų, safyrų, 
ametistų, topazų (...) VMI tikslas 
yra turtą parduoti kuo greičiau ir 
kuo mažesnėmis sąnaudomis“.
Sutarties orientacinė maksimali 
vertė – 80 tūkst. eurų (su PVM).

Tinklapis. Vilniuje iki 2023-
iųjų planuojama sukurti istorinės 
geografijos tinklalapį su interak-
tyviu žemėlapiu, kuriame būtų 
galima rasti istorinius sostinės 
gatvių pavadinimus, objektus.
Portalą siekiama sukurti Vilniaus 
700-ųjų metų jubiliejui, nes iki 
šiol sostinė neturėjo tokios duo-
menų bazės. Ji būtų skirta tiek 
vilniečiams, tiek miesto sve-
čiams, svarstoma, jog būtų gali-
ma sukurti ir teminius maršrutus, 
pavyzdžiui, žydiškojo, lenkiško-
jo Vilniaus, ar skirtus žymioms 
asmenybėms.

-Bns

Troškūnuose - Lietuvos jaunimo teatro kūrybinis 
projektas „TEATRaukime“ Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Birželio 10 – 13 dienomis Troškūnuose vyko pirmoji tea-
tro kūrybinė stovykla „TEATRaukime“ – aukime su teatru. 
Kūrybinės stovyklos šūkis -  „Teatro profesionalai  Lietuvos  
kaimų ir mažų miestelių jaunimui“.

Kūrybinėje  stovykloje, kuri 
vyko Troškūnų Bernardinų vie-
nuolyne, dalyvavo jaunimo gru-
pės iš Jurbarko, Anykščių, Troš-

kūnų, Ignalinos, Kauno, Pasvalio. 
Stovyklos atidaryme koncertavo 
dainuojantys aktoriai - Ainius ir 
Gediminas Storpirščiai.

Keturių dienų meninėje sto-
vykloje su jaunuoliais ir mer-
ginomis dirbo, užsiėmimus 
– kūrybines laboratorijas vedė 
žinomi Lietuvos teatrų reži-
sieriai, edukologai, aktoriai: 
Aleksandras Špilevojus, Viole-
ta Mičiulienė, Justas Tertelis, 
Raminta Šniaukštaitė, Vytautas 
Kontrimas, Gabrielia Kuodytė, 
Tomas Kizelis.

Žiūrovai turėjo galimybę 
Anykščių kultūros centre ir 
Troškūnuose stebėti du „Atvi-
ro rato“ teatro spektaklius, 
režisuotus Aido Giniočio - 

„Karantino dienoraščiai“ ir 
„Juoda-balta“.

„Tai unikalus projektas savo 
forma ir turiniu, skirtas atskleis-
ti jauno žmogaus kūrybinius 
gebėjimus per teatro formas. 
Profesionalių aktorių dėka sto-
vyklos dalyviai turėjo galimybę 
vystyti meninius gebėjimus, 
vertinti, analizuoti kūrybinius 
procesus“, - „Anykštai“ sakė 
Anykščių kultūros centro Troš-
kūnų skyriaus renginių organi-
zatorė Jolanta Pupkienė.

Projektą „TETRaukime“ pa-
rėmė Lietuvos kultūros taryba.

Užsiėmimus jaunimui vedė žinomi šalies režisieriai.

Anykščių kultūros centro Troškūnų skyriaus renginių or-
ganizatorė Jolanta Pupkienė sakė, kad kūrybinius jauni-
mo sugebėjimus siekiama atskleisti per teatro formas.

Smurtas. Birželio 12 dieną 
apie 8.30 val. kavinės, esan-
čios Kavarsko seniūnijoje, 
kieme akivaizdžiai neblaivus 
vyras (g. 1986 m.) smurtavo 
kito vyriškio (g. 1961 m.) at-
žvilgiu. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Smurtautojas sulai-
kytas ir uždarytas į ilgalaikio 

sulaikymo patalpą. 

Agresija. Birželio 12 dieną  
apie 3.10 val.Svėdasų seniūni-
jos Narbūčių kaime vyras (g. 
1998 m.), gyvenantis Utenos 
rajone, sumušė neblaivų (nu-
statytas 2,20 prom. girtumas) 
vyriškį (g. 1993 m.), gyvenantį 
Utenoje, bei išdaužė automobi-
lio AUDI A 6 priekinį žibintą. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Balionas. Birželio 12 dieną 
iš Svėdasų seniūnijos Grikia-
pelių kaimo gautas praneši-
mas, kad neužsisuka buitinis 
dujų balionas. Ugniagesiai 
gelbėtojai išnešė buitinį dujų 
balioną į lauką, išvėdino patal-
pas ir palaukė, kol iš baliono 
išėjo visos dujos. 

Dujos. Birželio 12 dieną  iš 
Anykščių seniūnijos Klimiš-
kių kaimo gautas pranešimas, 
kad namuose iš dujų baliono 
veržiasi dujos. Nustatyta, jog 
senyvo amžiaus namo gyven-
tojai į netinkamą pusę sukdami 
dujų baliono čiaupą bandė su-
stabdyti dujų tekėjimą. Ugnia-
gesiai dujų balioną užsuko, 
išvėdino patalpas.

Žinomi atlikėjai tuoksis Anykščių rajone Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Birželio 17 dieną, ketvirtadienį, Anykščių rajone tuoksis 
atlikėjai Jeronimus Milius ir Karina Krysko.

Apie tai, kad J.Milius ir 
K.Krysko tuoksis Anykščių 
rajono savivaldybės Teisės, 
personalo ir civilinės metrika-
cijos skyriuje, skelbia Anykš-
čių rajono savivaldybė.

Tiesa, pora tuoksis ne, kaip 
įprasta, Anykščių koplyčioje, 
o jų pasirinktoje vietoje, ku-
rios Anykščių rajono savival-
dybė nenurodo.

Anykščių rajono savival-
dybės Teisės, personalo ir ci-
vilinės metrikacijos skyriaus 
vyriausioji specialistė Rasa 
Matiukienė „Anykštai“ neat-

skleidė, kurioje Anykščių ra-
jono vietoje bus sutuokti atli-
kėjai J.Milius ir K.Krysko.

„Jie prašė, kad ši informaci-
ja nebūtų niekur skelbiama“, 
- sakė R.Matiukienė.

Ji taip pat aiškino, kad in-
formacija, kurioje pasirinkto-
je vietoje tuokiasi poros, yra 
neskelbiama.

„Nėra jokio teisės akto, kuris 
įpareigoja šią informaciją mus 
skelbti“, - sakė R.Matiukienė. 

Portalas anyksta.lt buvo 
pirmasis Lietuvoje, kuris pra-
ėjusią savaitę pranešė, kad 

atlikėjai J.Milius ir K.Krysko 
tuoksis Anykščių rajone. 

Jau tą pačią dieną „Anykš-
tą“ šia tema citavo visi didieji 
Lietuvos naujienų portalai.

Anykščių rajono savival-
dybės Teisės, personalo ir 
civilinės metrikacijos sky-
riaus duomenimis, pernai 
pasirinktoje vietoje santuokų 
registravimo ceremoniją pa-
sirinko devynios poros.Poros 
tuokėsi sodybose ,,Barono 
vila“, ,,Pušų takas“, ,,Puntu-
ko vila“, „Anykščių juosta“, 
prie Daumantų atodangos, 
privačiose sodybose ir Svė-
dasų dvaro Švč. M. Marijos 
koplyčioje. 

Atlikėjai Jeronimas Mi-
lius ir Karina Krysko pa-
geidavo, kad jų sutuoktu-
vių vieta niekam nebūtų 
atskleista.

Anykščių rajono neįgaliųjų draugija koordinuoja programą „Pagalba maisto produktais ir higienos prekėmis“.
Anykščių miesto ir Anykščių seniūnijos gyventojams maisto paketai bus išduodami š. m. birželio mėn. 28- 29- 30 d. nuo 9.00 val. iki 14.00 val.

adresu: V. Kudirkos g. 14, Anykščiai. (Iš gatvės pusės, buvusiose Raudonojo kryžiaus patalpose.)
Prašome dėvėti apsaugos priemones!

Informacija teikiama Anykščių rajono neįgaliųjų draugijos telefonais: 8 381 5 14 63; 8 616 16 144
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komentarai Amatas niekam nemaišo
Anykščių profesinė mokykla, tapusi Alantos technologijos 

ir verslo mokyklos filialu, atsigauna. Naujieji šeimininkai 
investuoja į aplinką, mokymo bazę, auga profesijų pasiūla. 
Pašnekovų klausėme, ką jie mano apie profesinio ugdymo 
perspektyvas. Ar jaunuoliui žūtbūt reikia įgyti aukštojo 
mokslo diplomą, o galbūt reikia geriau įvertinti darbo rin-
ką bei savo galimybes ir pirmiausia įgyti amatą:

Geriau išmanyti 
vieną sritį, nei 
neišmanyti nei 
vienos

Kipras PAKELTIS, versli-
ninkas: 

„Esu tik už profesinį moky-

mą. Nenuneigsi, kad pinigai 
žmogui yra svarbu. O šiais lai-
kais kvalifikuotas amatininkas, 
pvz., geras statybininkas, už-
dirba didelius pinigus, dažnai 
jų darbas geriau apmokamas 
nei diplomą turinčio ir pagal iš-
silavinimą dirbančio žmogaus. 
Apskritai manau, jog geriau 
jau turėti gilias žinias ir įgū-
džius konkrečioje srityje nei 
apie viską išmanyti po truputį, 
bet apie nieką neturėti profesi-
onalaus suvokimo. Liūdna, bet 
universitetai ruošia ir universa-
lius žmones, o tie juos baigu-
sieji universalieji  neranda savo 
vietos gyvenime. Diplomas 
dirbant prie staklių nepadeda, 
dažnai net kliudo, nes išsilavi-
nę turi savo poziciją ir kaip, ir 

kurią lentą obliuoti.“  

Savęs ieškojimui 
ketverių metų 
gaila

Valdas SKLIAUSTYS, mo-
kytojas, buvęs ir vadovu, ir 
darbininku: 

„Geriausia būtų, jog baigęs 
vidurinę jaunuolis pirmiausia 
įgytų specialybės pagrindus. 
Sakykim, tam skirtų vienerius 
metus. Šio laiko užtektų geriau 
suprasti, ko jaunuolis iš tiesų 
nori. Ketveri metai universite-
te, manau, per ilgas laikas aiš-

kintis, ar pasirinktas kelias yra 
teisingas. Gyvenimas per trum-
pas, nėra kada gaišti. Esu už tai, 
kad profesiniam ugdymui būtų 
skiriamas didesnis dėmesys. 
Juolab kad daugelyje sferų vys-
tantis technologijoms, aukštojo 
išsilavinimo nebereikia. Viduri-
nis, bazinis mokymas turi būti 
stiprus. Nors... Dažnai tapusieji 
amatininkais kalba: „ O kam 
aš tą matematiką ar chemiją 
mokiausi? Nereikia juk man tų 
dalykų.“  

Vadybos 
universitetas 
neišmokys

Michailas BALUCKAS, 
įmonės „Varžos matas“ savi-
ninkas:

 „Lietuvoje iki šiol trūksta tam 
tikrų sričių specialistų - santech-
nikų, elektrikų, statybininkų, 
galinčių kvalifikuotai renovuoti 
namus, išmanančių naujas tech-
nologijas. Kur besi pirštu - ten 

vadybininkai ruošiami. Ir univer-
sitetuose, ir kolegijose, ir profesi-
nėse mokyklose. Didžiai abejoju, 
ar vadybininką galima išmokyti 
- turi tu įgimtų gabumų arba ne-
turi. Vadybos galima mokytis ir 
dirbant, stebint, kaip kitas žmo-
gus veiklą organizuoja. Lietu-
voje buvo laikas, kai turbūt visi, 
kas norėjo, tas į aukštąją mokytis 
įstojo. Ir kas iš to? Baigia univer-
sitetą ir ieško „kokio nors“ darbo. 
Yra ir pas mane buvę elektrikų, 
kurie turėjo aukštojo diplomus... 
Privalumai? Na, jeigu kūno kul-
tūrą baigęs, tikėtina, kad bus iš-
tvermingas.“

-AnYkŠTA

Judumas Anykščiuose taps darnesnis

Šį planą už 48 tūkst.400 Eur  
rengs UAB „Smart Continent 
LT“.  Paslaugos teikėją savi-
valdybė išsirinko tik po ketvir-

to viešojo pirkimo.
Anykščių rajono savivaldy-

bės Architektūros ir urbanisti-
kos skyriaus vedėja Daiva Ga-
siūnienė „Anykštai“ sakė, kad 
darnaus judumo planas Anykš-
čiams, kurie „dramblio žings-
niais siekia kurorto statuso“, 
yra „mirtinai reikalingas“.

„Visas pasaulis eina tuo ke-
liu, kad prioritetai pirmiausia 
yra skiriami pėstiesiems, dvi-
ratininkams, keliaujantiems 
visuomeniniu transportu ir tik 
po to - vairuojantiems asmeni-
nius automobilius. Tuo galima 
įsitikinti apsilankius daugelyje 
užsienio šalių. Ką mes dabar 
matome Anykščiuose? Pavyz-
džiui, mieste važiuoja dvirati-
ninkas ir prieš akis jam išnyra 
bordiūras. Jis nebegali toliau 
važiuoti, per tą bordiūrą jam 
dviratį tenka persinešti. Taigi, 
turėsime kritiškai peržiūrėti 
visą miesto infrastruktūrą“, - 
kalbėjo D.Gasiūnienė. 

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
sakė, kad darnaus judumo pla-
nas leis peržiūrėti ir kai kurių 

Anykščių miesto gatvių plotį.
„Yra tikrai nemaža gatvių, 

kurių pločiai yra tokie, kokie 
neturėtų būti“, - sakė ji.

D.Gasiūnienė jau anksčiau 
yra užsiminusi, kad teks siau-
rinti pernelyg plačią J.Biliūno 
gatvę, dalį jos užleidžiant pės-
tiesiems bei dviratininkams. 
Tiesa, ši gatvė priklauso Lie-
tuvos automobilių kelių direk-
cijos pavaldumui, tačiau be 
darnaus judumo plano net ir ji 
nesiima jokių pokyčių.

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
ramino, kad didžioji dalis 
Anykščių miesto gatvių ne-
bus siaurinamos, kai kurias jų, 
anot savivaldybės specialistės, 
reikėtų net ir paplatinti.

„Pavyzdžiui, Šaltupio gatvė. 
Kažkodėl joje yra vienpusis 
judėjimas? Kodėl? Gal neuž-
tenka gatvės pločio, todėl tai 
reikia įvertinti. Darnaus judu-
mo planas gali padėti apspręs-
ti ir eismo struktūrą“, - sakė 
D.Gasiūnienė.

Darnaus judumo planas 
taip pat, anot D.Gasiūnienės, 

padės išspręsti automobilių 
stovėjimo aikštelių proble-
mą. Priminsime, kad anksčiau 
savivaldybės specialistė yra 
kalbėjusi, kad tokias aikšteles 
reikėtų įrengti miesto prieigo-
se. Ten palikę savo transporto 
priemones, žmonės po Anykš-
čius judėtų pėsčiomis ar dvira-
čiais.

Parengus darnaus judumo 
planą, miesto centre greičiau-
siai nebebildės sunkiasvorė 
technika, nes, anot Architektū-
ros ir urbanistikos skyriaus ve-
dėjos D.Gasiūnienės, jame bus 
numatyta, kuriomis gatvėmis 
toks transportas gali judėti, o 
kuriomis - ne.

Kuomet bus parengtas 
Anykščių miesto darnaus ju-
dumo planas, jame numaty-
toms priemonėms įgyvendin-
ti reikėtų daugybės milijonų 
eurų.

„Įgyvendinti pokyčius reikė-
tų milijonų, bet esmė pasidaryti 
„namų darbus“. Svarbu poky-
čiams būti bent kiek pasiruo-
šus“, - aiškino D.Gasiūnienė, 
pateikdama pavyzdžių, kai 

valstybė skiria finansavimą 
vieniems ar kitiems savivaldy-
bių projektams, kuriems jau iš 
anksto pasiruošta.

Didesni judumo pokyčiai 
Anykščių mieste laukia dar 
negreitai, sakė Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vedėja 
D.Gasiūnienė.

„Darnaus judumo plano ren-
gimas  yra kelerių metų dar-
bas. Šiemet bus atlikta tik apie 
30 proc. darbo“, - skaičiavo ji.

Beje, pabūgusiems Anykš-
čių mieste kardinalių pokyčių 
D.Gasiūnienė turėjo gerų nau-
jienų. Ji sakė, kad dėl su dar-
naus judumo planu susijusių 
sprendinių bus daug viešųjų 
svarstymų su visuomene.

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
atkreipė dėmesį, kad darnaus 
judumo planus jau turi visi 
Lietuvos didieji miestai bei 
kurortai.

„Viskam reikalingas ryžtas - 
tai pagrindinis variklis“, - apie 
mieste laukiančius pokyčius 
kalbėjo Anykščių rajono savi-
valdybės specialistė.

tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381) 5-82-46
arba el.paštu 

anyksta@anyksta.lt  

Anykščių rajono savival-
dybės Architektūros ir ur-
banistikos skyriaus vedėja 
Daiva Gasiūnienė tikino, 
kad darnaus judumo pla-
nas miestui yra „mirtinai 
reikalingas“.

Ar šienaus upę?
Matau, kad Šventosios upės 

vaga Anykščių centre ir vėl už-
žėlė žolėmis. Tikėtina, kad kaip 
ir kiekvienais metais, taip ir šią 
vasarą rajono valdžia vėl užsa-
kys „Sizifą“, kuris kiek apraus 
žoles iš upės vagos. Prisimenu, 
kad Anykščiai turi ir nuosavą 

plaukiantį traktorių, kuris žolės 
pjauti taip ir neišmoko. Bet net 
jei tas traktorius ir būtų gudres-
nis, kažin ar problemą būtų iš-
sprendęs.

Man keista, kad trečiąjį dvi-
dešimt pirmojo amžiaus dešim-
tmetį dar einama tokiu primi-

tyviu keliu, kaip kovojimas su 
upės žolėmis jas raunant. Čia 
kaip praėjusio amžiaus pra-
džioje.

Neabejoju, jog technologijos 
ir mokslas yra toli pažengęs ir 
vandens telkinių užžėlimo pro-
blemą galime spręsti civilizuo-
tais būdais, tereikia pasidomėti 
mokslu ir tų būdų paieškoti. Bi-
jau spėlioti, kokios tos galimos 

priemonės, nesu specialistas ir 
nenoriu nusikalbėti. Tačiau ne-
manau, kad žolės gali įveikti 
žmones.

Kita vertus, jeigu daugumai 
užžėlusi upė yra gražu, gal ne-
verta su tomis žolėmis ir kovo-
ti. Tegul auga, klesti ir miesto 
centre suformuoja salą.

Mykolas k. iš Ramybės  
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Direktoriui nerimą kelia mokytojų 
senėjimas Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Rudenį 40 metų pedagoginio darbo jubiliejų švęs ilga-
metis Anykščių profesinės (technologijos), o dabar Alantos 
technologijos mokyklos Anykščių filialo direktorius Ramū-
nas Zlatkus. 

Direktorius darbo karjerą pradėjo 1981 metais Troškū-
nuose, kuriuose ruošė vairuotojus kariuomenei. Nuo 1992 
metų R.Zlatkus vadovauja Anykščių profesinei mokyklai.

- Daugybę metų dirbate 
Anykščiuose, vadovaujate mo-
kyklai. Iš kur esate kilęs? 

- Mano tėvo gimtinė ir visa 
giminė - iš Anykščių. Į šį kraštą 
grįžau kaip į tėvo kraštą. 

Mamos gimtinė, kur  ir aš esu 
gimęs, -  kaime, netoli Šiluvos. 
Kai mokiausi, gyvenau Tilžė-
je (rusiškai vadina Sovietsku, 
Kaliningrado srityje). Baigiau 
aštuonmetę mokyklą Panemu-
nėje, o po to vidurinę mokyklą 
Pagėgiuose. 

- Kokią specialybę esate įgi-
jęs? 

- Lietuvos žemės ūkio akade-
mijoje (vėliau ji tapo A. Stulgins-
kio universitetu, o dabar Vytauto 
Didžiojo universiteto padalinys) 
esu įgijęs inžinieriaus mechani-
ko specialybę. Tuo metu būdavo 
paskyrimai ir pagal paskyrimą 
atvykau dirbti į Troškūnų (tuo 
metu ji vadinosi KPTM 2) mo-
kyklą. Pradėjau dirbti joje 1981 
metų spalio 1 dieną.  Tad rudenį 
bus 40 metų pedagoginio darbo 
jubiliejus.

Pradėjau dirbti mokytoju, mo-
kiau vairuotojus. Mokiau, tuo 
metu liaudiškai vadinamą spec. 
kontingentą. Tai – vairuotojai 

kariuomenei. Per 3,5 mėnesio 
išleisdavom po grupę vairuoto-
jų. 

- O kaip pradėjote dirbti 
Anykščiuose? 

- Dar dirbant Troškūnuose 
profesinę mokyklą pradėjo sta-
tyti Anykščiuose. Kai jau gavau 
paskyrimą į Troškūnus žinojau, 
kad planuojama mokyklą per-
kelti į Anykščius. 1985 metais 
atsidarė mokykla Anykščiuo-
se ir iš Troškūnų persikėlėme į 
Anykščius. Kurį laiką Troškū-
nuose dar buvo filialas, vėliau 
užsidarė, o visi darbuotojai pa-
laipsniui buvo perkelti į Anykš-
čius. 

Jau Troškūnuose mane pasky-
rė vyr.meistru, t.y. turėjau vado-
vauti gamybinio mokymo meis-
trams. Tai šiuo metu būtų tolygu 
buvimu pavaduotoju. 

Vėliau Anykščiuose tapau pa-
vaduotoju praktiniam mokymui 
ir gamybai. Taip nuo mokytojo 
per kelias pakopas ėjau iki vado-
vavimo mokyklai.

- Kaip tapote Anykščių mo-
kyklos direktoriumi? Ar tuo 
metu profesinė mokykla buvo 
žemės ūkio mokykla?

- Iš pradžių ji vadinosi VPTM 
62. Vėliau tapo žemės ūkio mo-
kykla. Tapau direktoriumi nuo 
1992 metų rudens. Tad Nepri-
klausomybės paskelbimo metu 
vadovauti teko ne man. 

- Kokie iššūkiai kilo, kai 
pradėjote dirbti? Kada buvo 
sunkiausia, kas buvo sunkiau-
sia? 

- Problemų buvo daug. Pavyz-
džiui, 1993 metų vasario 1 dieną 
paleidome baseiną, kai visi už-
darinėjo. Dabar baseinas ne mo-
kyklos, bet atidarėme, kai buvo 
sunkiausi metai. 

Galima sakyti, kad buvo liep-
ta paimti Arklio muziejaus ūki-
nę dalį (žirgų fermas, arklius). 
Tada ten labai daug dirbdavo 
tiek profesijos mokytojai, tiek 
mokiniai. Reikėjo paruošti hipo-
dromą ir aplinką „Bėk bėk, žir-
geli“ šventei. Su muziejumi mes 
glaudžiai bendradarbiavom. Tai 
mums buvo didelės papildomos 
išlaidos. Paskui, kaip ir visoje 
Lietuvoje, pradėjo mažėti moki-
nių skaičius. Buvo visko, sunku 
ir išvardyti. 

- Kada ėmė mažėti mokinių 
skaičius? Apie 2000- uosius?

- Labiausiai ėmė jaustis jau 
šiame tūkstantmetyje. Kažkur 
iki 1999 metų buvome pavaldūs 
Žemės ūkio ministerijai, vėliau 
buvusias žemės ūkio mokyklas 
prijungė prie Švietimo ir mokslo 
ministerijos. Mažėjant mokinių 
skaičiui, mažėjo ir profesinių 
mokyklų skaičius.

Manau, kad mums pakenkė 
neapsisprendimas dėl mokyklos 
ateities. Labai daug metų svars-
tė (15 tai tikrai), ką su mokykla 
daryti. Juk neinvestuosi į tai, kas 
neaišku. Ir į mus labai mažai 
investavo, kol nebuvo priimtas 
sprendimas dėl ateities. Ga-
liausiai nuspręsta prijungti prie 
Alantos technologijos ir verslo 
mokyklos. Sakyčiau, mes su-
tariam gerai, nes, pavyzdžiui, 
Žeimelio profesinę mokyklą pri-
jungė prie Joniškio mokyklos ir 
galiausiai ją uždarė, Aukštadva-
rio prijungė, padarė skyriumi 
ir taip pat uždarė. Mes dirbam 
sklandžiai, labai atnaujinama 
mokyklos infrastruktūra. Nuo 
liepos 1- osios mokykla keičia 
pavadinimą ir taps „Aukštaitijos 
profesinio rengimo centru“. Bū-
sim šio centro padalinys.

- Kaip save, kolektyvą mo-
tyvuodavote susidurdami su 
sunkumais? Juk vien nuola-
tinė grėsmė būti uždarytiems 

gerai psichologiškai neveikė?
 - Turėjau progų ir išeiti, bet 

pagalvojau – juk esu čia visą 
gyvenimą, jei išeisiu, žmonės 
sakys, kad pabėgau pirmas. No-
rėjau sulaukti galutinio spren-
dimo dėl mokyklos ateities. Ži-
noma, kai esi vadovas, visiems 
neįtiksi. Normalu, kai daug kas 
galvoja, kad galima geriau pada-
ryti – sutinku. Galima. Bet būna 
visaip. Jei būtų reikalavę išeiti, 
tai ir būčiau išėjęs, nesilaikęs 
šios vietos. Dabartinis mokyklos 
direktorius pakvietė dar padirbti 
filialo vadovu ir sutikau, tikė-
damasis, kad galėsiu prisidėti 
atnaujinant mokyklos infras-
truktūrą. Skųstis galima visada, 
bet reikia bent jau stengtis atlikti 
gerai savo darbą. Visada šalia 
buvo puikūs kolegos, atsidavę 
savo darbui ir mokyklai. Tik jų 
darbo dėka mokykla ir šiandien 
veikia.

Apie mokytojus kalbama, kad 
jų amžiaus vidurkis siekia apie 
50 metų, bet aš žinau, kokio 
amžiaus yra profesijos mokyto-
jai. Ką besakytų apie profesines 
mokyklas, bet kai mokytojų ne-
bebus - kas tada? Padėtis jau tra-
giška. Jau artima ateitis, kai tie 
mokytojai išeis į pensiją. 

Taip, tikiu, kad atsiras naujų 
mokytojų, bet man atrodo, kad 
profesijos mokytojų ruošiama 
nepakankamai, juo labiau kad 
jaunų mokytojų atlyginimai 
nėra konkurencingi. Didesniame 
mieste įmonės daug geresnius 
atlyginimus pasiūlo. Tarkim, 
inžinierius mielai renkasi įmo-
nės, kurios prekiauja ar prižiūri 
techniką. 

- Kaip manote, ką reikėtų 
daryti, kad jaunimas būtų 
patrauktas rinktis profesinį 
mokymą?

- Daugybę metų kalbame 
apie procentus - kiek Europo-
je, kiek Lietuvoje renkasi pro-
fesinį mokymą. Kur problema, 
kad nesirenka – net nebežinau. 
Nors pažiūrėjus būna ir straips-
nių, kad „žemiškų“ profesijų 
žmonės kartais uždirba žymiai 
daugiau, nei baigę universite-
tus. Paklausa darosi tokia, kad 
jų darbas brangsta. Yra žmonių, 
kurie patys gali išmokti, bet 
daugelį reikia mokyti, patarti. 
Profesinis mokymas turi būti. 
Galų gale - mokyklose ugdomi 
socialiniai įgūdžiai tame perei-
namajame nelengvame amžiaus 
periode. Kuria linkme pasuks 
šiame amžiuje jaunuolis – labai 
daug lemia ir tai, kas bus tuo 
metu šalia jo. Mačiau ir labai 
sėkmingų gyvenimo istorijų, 

mačiau ir labai nesėkmingų. 
Labai smagu, kai nuvažiavus 
į autoservisą ar tiesiog gatvėje 
išgirsti „laba diena!“ ir prisista-
to buvęs mokinys, pasikalbame 
apie jo darbus. Dažnai išgirstu, 
kad gailisi, jog per mažai mo-
kėsi, o mokykloje įgytos žinios 
vienaip ar kitaip praverčia. Per-
nai buvo atėjęs vairuotojas (kai 
pradėjau dirbti man dar nebuvo 
nė 24 metų, o mokiau aštuonio-
likmečius), beveik bendraam-
žis. Jis šypsosi, sako „nebeatpa-
žįsti“? Pradėjom kalbėtis ir tada 
atsiminiau. Jis buvo pirmos 
mano laidos mokinys. Žmogus 
atėjo kažkur po 39 metų, pa-
sikalbėjom, prisiminėme savo 
jaunystes. 

- Smagu, kad mokiniai pri-
eina, pasisveikina. Kaip sekė-
si rasti bendrą kalbą su mo-
kiniais? Kaip pavykdavo juos 
motyvuoti mokytis, laikytis 
drausmės? 

- Ne man vertinti, ar su jais 
rasdavau bendrą kalbą. Labiau 
jaunimas gali pasakyti, ar tiko 
bendravimas, ar ne.

- Kokius skirtumus mato-
te tarp mokinių kokiais 1990 
metais ir dabar?

- Nuo amžių amžinųjų kie-
kviena karta sako - mes buvo-
me geri, o dabartinis jaunimas 
- toks ir kitoks. Nė perkūno! Ir 
mes tokie buvome, ir dabarti-
niai tokie patys, ir ateity turbūt 
bus. 

Gal ir ne visada pavyksta, bet 
aš bent jau stengiuosi suprasti, 
ką jaunimas mano. Gal mūsų 
nuomonės daug kur nesutampa, 
bet vienas iš principų, kuriuos 
turiu – sakau, tik nemeluok. 
Kalbėkim be melo - kiek galė-
siu, tiek padėsiu. Jei meluosi – 
tarp mūsų kalbos nebus. 

Kitas dalykas, ko nemėgstu – 
kai kas nors kitą skriaudžia. Ne 
būtinai tik fiziniu, bet ir psicho-
loginiu smurtu. To nepakenčiu 
ir netoleruoju. Perspėju jauni-
mą, kad stengsiuosi to neleisti. 

Su jaunimu daug geriau pa-
vyksta susikalbėti ramiai kal-
bantis, ypač kai kalbiesi vienas 
su vienu. Gyvenime pačiam 
teko daug ką patirti, patekti į 
labai keblias situacijas. Tačiau 
likimas lėmė, kad visada šalia 
atsirasdavo žmonių, kurie padė-
davo, suteikdavo šansą ištaisyti 
savo klaidas ir todėl stengiuo-
si suprasti kitus žmones, noriu 
jiems padėti ir, jei tai mano va-
lioje, duoti galimybę suklydu-
siems pasitaisyti.

Alantos technologijos mokyklos Anykščių filialo direkto-
rius Ramūnas Zlatkus pedagoginę karjerą pradėjo jau se-
niai išnykusioje Troškūnų profesinėje mokykloje. 
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AVINAS. Buvote įtikinė-
jamas, kad viskas gerai, todėl 
tokia opozicija jūsų siekiams 
savaitės viduryje jums yra neti-
kėta. Dėl to patirtas stresas netgi 
gali turėti įtakos jūsų sveikatos 
būklei. Gal jus paguostų žinia, 
kad galų gale viskas baigsis ge-
rai? Bet kuriuo atveju, nesku-
bėkite vardan šventos ramybės 
aukoti savo interesų.

JAUTIS. Savaitės pradžioje 
pasirūpinkite buities reikalais, 
būkite atidesnis šeimos porei-
kiams. Savaitei įpusėjus raskite 
laiko palepinti ir save. Turėtų pa-
gerėti jūsų savijauta ir sutvirtėti 
pasitikėjimas savimi. Sekmadie-
nį kažkas bandys jums sumeluo-
ti ar kaip kitaip jus apgauti.

DVYNIAI. Pirmoje savaitės 

pusėje senos pažintys padės iš-
spręsti finansines problemas. 
Didelių ilgalaikių projektų šią 
savaitę verčiau nepradėkite. Sa-
vaitgalį sunkią minutę sulauk-
site labai vertingos paramos ir 
supratimo iš šeimos narių.

VĖŽYS. Vis dar neduoda ra-
mybės finansinės problemos, 
bet jūsų partnerio optimizmas 
pakels ir jūsų dvasią. Savaitės 
viduryje gali nutrūkti santykiai 
su senaisiais verslo partneriais 
ir beveik tuo pačiu metu užsi-
megzti nauji. Savaitgalį ambi-
cijos gali padaryti jums meškos 
paslaugą.

LIŪTAS. Kai kurie jūsų troš-
kimai, jei bus įgyvendinti, gali 
pakenkti jūsų reputacijai. Tikri 
draugai bandys jus atkalbėti nuo 
neapgalvoto žingsnio. Ketvirta-
dienį ar penktadienį jūsų princi-

pai ir išdidumas reikalaus įsigyti 
daiktą, kurio iš tiesų negalite sau 
leisti.

MERGELĖ. Prasideda nau-
ja jūsų karjeros fazė, ilgainiui 
leisianti pasiekti taip trokštamų 
aukštumų. Pradžioje galite turėti 
nemenkų finansinių sunkumų, 
teks nemažai padirbėti, tikriau-
siai ir vakarais. Savaitgalį gali 
tekti tvirtai ir galutinai apsi-
spręsti, kas esate ir kuo norėtu-
mėte būti.

SVARSTYKLĖS. Pirmomis 
savaitės dienomis jus gali iš-
duoti žmogus, kuriuo tvirtai ti-
kėjote. Padėdamas žmogui, pa-
kliuvusiam į bėdą, galite turėti 
nesusipratimų su bendradar-
biais ar šeimynykščiais. Antro-
je savaitės pusėje jūsų galvoje 
gali gimti labai įdomių idėjų, 
bet jų įgyvendinimą verčiau kol 

kas atidėkite.

SKORPIONAS. Žmogaus, 
su kuriuo siejote savo planus 
ir iš kurio tiek daug tikėjotės, 
nebėra. Išsiskyrimas padės su-
vokti, koks iš tikrųjų svarbus tas 
žmogus buvo. Antroje savaitės 
pusėje teks prisiimti dvigubą at-
sakomybės naštą.

ŠAULYS. Pirmoje savaitės 
pusėje labai tikėtinas konfliktas 
su vaiku, turėsiantis ganėtinai 
ilgalaikių padarinių. Kita vertus, 
tarnyboje galite tikėtis paramos 
ir supratimo iš vyresnybės. Jei 
sugebėsite bent trumpam pa-
miršti savo problemas ir atsi-
palaiduoti, savaitgalio viešnagė 
pas gimines bus puiki.

OŽIARAGIS. Savaitės pra-
džioje įsiklausykite į protingą 
seno draugo patarimą. Kelionė 

savaitės viduryje padės geriau 
suprasti artimą jums žmogų. 
Penktadienį ir šeštadienį pasi-
stenkite kuo mažiau būti vienas. 
Sekmadienį bus bandoma jūsų 
kantrybė.

VANDENIS. Nauja pažintis 
duoda jums progą išsakyti savo 
ilgai slėptus jausmus ir neduo-
dančias ramybės baimes. Šis 
žmogus labai tinka išklausyti 
jūsų išpažintį ir duoti vertingą 
patarimą. Drąsiai galite jam pa-
tikėti savo intymiausias paslap-
tis.

ŽUVYS. Esate dar nepasi-
ruošęs tokiems artimiems san-
tykiams, kokių siekia jūsų nau-
jasis pažįstamas. Tai jus kiek 
gąsdina, bet ši baimė išeis tik 
į gera. Tai, ką turite padaryti šį 
savaitgalį, verčiau neatidėliokite 
kitai dienai.

Minėjo tragišką Lietuvai dieną

(Atkelta iš 1 psl.)

Renginio pradžioje Kęstutis 
Grigaliūnas grojo saksofonu, 
paskui pasirodė teatralizuota 
eisena: vėliavnešys, mergina 
su duona ir vyrai, nešini la-
gaminais. Po eisenos į stotį 
buvo atvairuotas traukinys, 
ant bėgų uždegtos žvakės, pa-
dėta gėlių.

Minėjime lankėsi Seimo na-
riai Tomas Tomilinas ir Ser-
gejus Jovaiša, buvęs trijų ka-
dencijų Seimo narys Antanas 
Baura, rajono meras Sigutis 
Obelevičius ir vicemeras Dai-

nius Žiogelis. Į renginį atvy-
ko ir buvęs Anykščių meras, 
Krasnojarsko krašte gimęs 
Kęstutis Tubis.   

Renginį vedęs Anykščių  
kultūros centro režisierius 
Julius Jakubėnas minėjimo 
dalyvius pakvietė į Siaurojo 
geležinkelio muziejaus salę. 
Joje pasirodė A.Baranausko 
pagrindinės mokyklos moki-
niai ir jų auklėtoja Dangira 
Nefienė, dainavo Robertas 
Raišelis ir Jurgita Baldauskie-
nė. Muziejininkas Raimon-
das Guobis pasakė kalbą. Jis 
kalbėjo, jog prieš 80 metų, 

birželio 14-osios naktį, iš Lie-
tuvos buvo ištremta 18 tūkst. 
žmonių - tuometinis elitas, in-
teligentai ir ūkininkai. Pasak 
R.Guobio, tie žmonės buvo 
išlydėti į mirtį, nes „okupantų 
tikslas buvo sunaikinti pačius 
geriausius piliečius“.  

Gedulio ir vilties dienos mi-
nėjimas Anykščių geležinke-
lio stotyje įgyja ne tik simbo-
linę prasmę - tremtiniai, bent 
jau didžiąją kelionės į Sibirą 
dalį, įveikdavo traukinių va-
gonuose, atskiros geležinkelio 
stotys  žymi  daugelio žmonių 
konkrečią tremties pradžios 

vietą. Renginyje dalyvavo 92-
uosius metus einanti anykš-
tėnė, visuomenininkė Prima 
Petrylienė, į Sibirą iš Anykš-

čių geležinkelio stoties išvež-
ta 1950-aisiais. Iš Anykščių 
stoties į Sibirą išvežti buvo ir 
K.Tubio seneliai.   

Birželio 14-ąją anykštėnai rinkosi į Anykščių geležinkelio stotį. Iš jos daugeliui anykštėnų 
prasidėjo kelionė į tremtį. 

1941 metų birželio 14-oji žymi laikotarpio, kai pilni lietu-
vių vagonai pajudėjo į Rytus, pradžią.

Renginyje dalyvavo ir Prima Petrylienė, kuri prieš dau-
giau nei 70 metų iš Anykščių geležinkelio stoties iškeliavo  
tremtin.
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MOZAIKA
Naujas gintaro muziejus
Nidoje duris lankytojam
turėtų atverti liepą

Naujasis gintaro muziejus 
Nidos centre duris turėtų atver-
ti šių metų liepą.

Tikslios datos dar negalime 
pasakyti, bet planuojame, kad 
tai įvyks liepą“, – BNS teigė 
projekto komunikacijos koor-
dinatorė Jovita Navickaitė-Pe-
trikienė.

Gintaro muziejaus įkūrėjai – 
vieną gintaro galeriją-muziejų 
Neringoje jau įkurdinę Virgini-
ja ir Kazimieras Mizgiriai.

Naujajame Mizgirių muzieju-
je bus eksponuojami reti ginta-
rai ir iš šio mineralo pagaminti 
meno kūriniai. Juos papildys 
ekranuose pateikiamas virtu-
alus pasakojimas apie gintaro 
susidarymą, įvairias jo formas, 
spalvas, inkliuzus, gavybos bū-
dus bei gintarą kultūroje.

Ekspozicijoje taip pat bus in-
tegruota praktinių užsiėmimų 
erdvė. Liečiamuose ekranuose 
sukurta gintaro enciklopedija.

Šiemetinė „Poezijos 
pavasario“ laureatė – 
D. Zelčiūtė

Šiemet Maironio premiją 
ketinama skirti poetei Dovilei 
Zelčiūtei už poezijos knygą 
„Šokiai Vilniaus gatvėje“.

Šios premijos laureatas tam-
pa ir festivalio „Poezijos pava-
saris“ nugalėtoju. Tai svarbiau-
sia metų premija, skiriama už 

(Kalba netaisyta – red. past.)

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė 
portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kvie-
sime skaitytojus portale anyksta.lt diskutuoti anykštėnams 
aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spaus-
dinsime šių diskusijų apžvalgas. 

savaitgalio diskusija Ką manote apie naminių gyvūnų žymėjimą?
Gegužės 1-ąją Lietuvoje įsigaliojo privalomas kačių, šunų ir šeškų ženklinimas mikros-

chemomis bei draudimas prekiauti augintiniais lauko sąlygomis ir turgavietėse. Katės, šu-
nys ir šeškai, atvesti nuo privalomo ženklinimo įsigaliojimo dienos, turi būti paženklinti ir 
registruoti Gyvūnų augintinių registre per keturis mėnesius nuo jų atvedimo, bet ne vėliau 
kaip iki šių gyvūnų perdavimo kitam savininkui ar laikytojui. Iki šios nuostatos įsigalioji-
mo atvesti minėti gyvūnai, kurie nėra paženklinti mikroschemomis, turės būti paženklinti 
ir registruoti Gyvūnų augintinių registre per vienus metus – iki 2022 metų gegužės 1 die-
nos, bet ne vėliau kaip iki perdavimo kitam savininkui ar laikytojui.

Internetinio naujienų portalo anyksta.lt lankytojus kvietėme išsakyti nuomonę, ką jie 
mano apie naminių gyvūnų žymėjimą? 

„Pirma šunys“: „O po to 
žmonės. Įstatymas nuleistas iš 
debesų visiškai nesuprantant, 
kas darosi kaimuose. Bet ar ką 
nors protinga šita valdžia yra 
padariusi“?

„Nu“: „Nieko apie tai negir-
dėjau“.

„…“: „Gaila gyvūnų, ir tiek. 
Viliuosi, jog valdžia nesugalvos 
čipuoti ir žmonių“.

„Taip“: „Seniai laikas“!

„???“: „Kur čia problema? 

Yra reikalavimas ir reikia jo 
laikytis“.

„LOL“ atsakymas į „???“: 
„O kai lieps šokti pro langą, nes 
yra reikalavimas, šoksi? Kur 
čia problema“?

„Čipuotas katinas“: „Manau, 
kad žymėti namų gyvūniukus 
reikia. Būna, kad katės su kati-
nais išeina morčiauti, pasiklysta 
šuo. Mikroschemos padėtų rasti. 
Ir procedūra nebaisi visai“.

„laisvas katinas“ atsakymas 
į „Čipuotas katinas“: „as griz-

tu namo tik silto karves pieno 
palakti, visa kita laika leidziu 
laisveje, peles, pauksciukus, 
vabalus gaudau, kaimynu ka-
tes patvarkau, kad palikuoniu 
atvestu, Tai kam man tas cipas, 
gal nori kad man pieno nebe-
duodu“.

„Pensininkas“: „Įstatymą 
Seimas priėmė, bet neaišku, kas 
ir kaip. Kas, pavyzdžiui, tuos 
čipavimo darbus organizuos ra-
jonuose, kaimo vietovėse, kiek 
tos procedūros kainuos. Ar visi 
gyventojai sugebės susimokėti 

už paslaugas? Ar veterinarijos 
gydytojai nepiktnaudžiaus, ar 
neatsiras kokių apgavikų, kurie 
apgaudinės kaimų gyventojus? 
Reikia neslėpti ir viską paaiš-
kinti“.

„Koks biznis sukčiams“: 
„Atvažiuoji į kaimus apsime-
tęs veterinaru, eini per bobučių 
sodybas, sakai, kad bus bauda 
arba paženklinkit, „ženklini“ ir 
renkiesi pinigėlius“.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJA
SPRENDIMAS

DĖL PRIPAŽINIMO PADARIUS LIETUVOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KODEKSO PAŽEIDIMUS

2021 m. gegužės 25 d. Nr. EKS-12/21 Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 1996, Nr.71-1706; 2006, Nr.82-3254; TAR, 
2014, Nr. 2014-18935) 461 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktais, 6 ir 7 dalimis, Komisija  n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti, jog Roberto Aleksiejūno publikacijoje „Nykščių“ radijas Druskininkuose nutilo“ („Anykšta“, 2020-11-07) buvo pa-
žeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai 
ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiš-
kreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

poeziją.
Sprendimą dėl Maironio pre-

mijos skyrimo priims Kauno 
miesto savivaldybės taryba.

Į premiją šiemet dar preten-
davo Erika Drungytė už knygą 
„Kalnas ir miestas“, Vidmantas 
Elmiškis už knygą „Ir bus atsa-
kyta“, Julius Keleras už knygą 
„Nepaliekantis miestas“, Alvy-
das Valenta už knygą „Prierašai 
neegzistuojančioms „Iliados“ 
ir „Odisėjos“ iliustracijoms“.

Vienas didžiausių šalies kul-
tūrinių renginių „Poezijos pa-
vasaris“ turėtų vykti birželio 
27 – liepos 11 dienomis.

Jau antrus metus iš eilės dėl 
koronaviruso pandemijos festi-
valis perkeltas į vasarą. Pernai 
jis atidėtas daugiau nei dviem 
mėnesiams ir vyko liepos–rug-
pjūčio mėnesiais.

„Poezijos pavasaris“ – kas-
metinis tarptautinis poezijos 
festivalis, jį organizuoja Lie-
tuvos rašytojų sąjunga ir Rašy-
tojų klubas. Jame savo kūrybą 
skaito Lietuvos ir užsienio po-
etai, dalyvauja aktoriai, daini-

ninkai, muzikantai, dailininkai. 
Jo renginiai vyksta įvairiuose 
miestuose ir vietovėse, taip pat 
– užsienyje.

Festivalis rengiamas kasmet 
nuo 1965 metų, jis pradėtas 
rengti pažymint poetės Salo-
mėjos Nėries 20-ąsias mirties 
metines.

Italų pareigūnai konfiska-
vo 

smėlį, turistams bandant jį 
išsivežti iš Sardinijos

Kelios dešimtys turistų Sar-
dinijoje turės brangiai sumokė-
ti už bandymus kaip suvenyrą 
parsivežti paplūdimio smėlio 
ar kriauklių.

Italijos žiniasklaida pranešė, 
kad pareigūnai pastarosiomis 
dienomis Viduržemio jūros 
saloje 41 asmeniui skyrė iki 
3 tūkst. eurų siekiančias bau-
das už bandymus iš Sardinijos 
išsivežti apie 100 kilogramų 
smėlio, kriauklių ir paplūdimio 
akmenų.

Sardinijos oro uostuose ir 
uostuose smėlio, kriauklių ir 
akmenų maišai konfiskuoti, 
remiantis 2017-aisiais priimtu 
vietos įstatymu, numatančiu 
baudas nuo 500 iki 3 tūkst. 

eurų. Konfiskuotą smėlį, kai 
tik buvo įmanoma, pareigūnai 
atgabeno atgal į paplūdimius.

Įstatymu siekiama užkirsti 
kelią milijonams turistų vogti 
smėlį ir kriaukles iš švarių Sar-
dinijos paplūdimių, garsėjančių 
visoje Europoje.

Pakistane mirė buvusio 
ligoninės apsaugos 
darbuotojo operuota 
pacientė

Pakistano ligoninėje mirė 
moteris, kurią operavo gydy-
toju apsimetęs buvęs ligoninės 
apsaugos darbuotojas.

80 metų Shameema Begum 
mirė, praėjus dviem savaitėms 
po to, kai Muhammadas Wa-
heedas Buttas ėmėsi gydyti jos 
nugarą rytiniame Lahoro mies-
te esančio valstybinėje ligoni-
nėje.

„Negalime kontroliuoti, ką 
daro kiekvienas gydytojas ir ką 
daro visi. Ligoninė didelė“, – 
paaiškino vienas Mayo ligoni-
nės administracijos pareigūnas 
Lahore.

Pasak jo, kol kas neaišku, ko-
kią chirurginę operaciją apsi-
metėlis atliko operacinėje, kur 
be jo dar buvo kvalifikuotas 

techninis darbuotojas.
Gydymas Pakistano valstybi-

nėse ligoninėse, kur pacientai 
prieš gydymą turi susimokėti 
tam tikrą sumą, neretai būna 
neveiksmingas ir netvarkingas.

Sh. Begum šeima sumokėjo 
M. W. Buttui prieš operaciją, 
o vėliau atsilygino už dar du 
jo apsilankymus namuose, kur 
apsimetėlis tvarstė žaizdą.

Tačiau pacientei pradėjus 
labiau kraujuoti ir skausmams 
sustiprėjus, jos šeima sugrąži-
no ją į ligoninę, kur paaiškėjo, 
kas iš tiesų įvyko.

Moters palaikai laukia skro-
dimo, siekiant išsiaiškinti, ar 
jos mirtis yra tiesiogiai susijusi 
su prastai atlikta operacija.

Gegužės mėnesį buvo suim-
tas vyras, apsimetinėjęs gydy-
toju Lahoro bendrojoje ligo-
ninėje ir reikalavęs pinigų iš 
chirurginiame skyriuje gydo-
mų pacientų.

2016 metais išaiškėjo dar 
vienas atvejis,  kai neurochirur-
ge apsimetusi moteris aštuonis 
mėnesius dalyvavo operacijose 
kartu su kvalifikuotais gydy-
tojais Lahoro universitetinėje 
ligoninėje – antroje pagal dydį 
Pakistano gydymo įstaigoje.

-Bns
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Anykščiai. Tel. (8-381) 59458.
El.p. reklama@anyksta.lt

dovanoja rodo

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
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parduoda įvairūs

Teleloto. Žaidimas nr. 1314 Žaidimo data: 2021-06-13 Skaičiai: 27 15 50 01 02 24 73 56 61 
21 59 03 34 22 74 36 35 38 70 48 41 49 51 53 09 05 69 18 54 72 43 39 10 14 57 04 06 46 32 52 
(keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 28 44 40 20 60 47 63 31 12 25 45 55 (visa lentelė)  Prizai Žai-
dimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 25182.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 
21.00€ 469 Užbraukus eilutę 4.00€ 8386 Užbraukus keturis kampus 2.00€ 14105 Papildomi 
prizai Bilietas Prizas 021*547 Dviratis Azimut Vintage 28" 0063175 Elektrinis paspirtukas Xia-
omi 00**370 Išmanioji apyrankė Xiaomi 4C 028*775 Miegmaišis CAMPION LUX 001*871 
Miegmaišis CAMPION LUX 025*132 Miegmaišis CAMPION LUX 026*468 Pakvietimas į TV 
studiją 022*804 Pakvietimas į TV studiją 021*133 Pakvietimas į TV studiją 0027478 Pretenden-
tas į 40000 Eur 0019851 Pretendentas į 40000 Eur 01**239 Šiaurietiško ėjimo lazdos 009*066 
Sulankstomas paspirtukas Worker 006*554 Svarstyklės Caso BS1 022*342 Svarstyklės Caso 
BS1 019*371 Tinklinio rinkinys DUNLOP 017*391 Tinklinio rinkinys DUNLOP 025*274 Tin-
klinio rinkinys DUNLOP 0186933 TOYOTA RAV4 Hybrid

Ilgastrėliais ekskavatoriais 
kasame tvenkinius, valome 

ežerų pakrates. 
Atliekame ir kitus žemių 

kasimo stumdymo darbus. 
Tel.: (8-698) 46745, 

(8-686) 23411.

Kuras

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm. miško-
vežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

Malkas už gerą kainą! 
Skaldytas, kaladėmis, 3 metrų 
rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

Įvairias malkas kaladėmis, 
skaldytas, 3 m ilgio. Turi sau-
sesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS. 
BIRŽELIO 17 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime „Kaišiadorių“ paukš-
tyno vakcinuotais, sparčiai augan-
čiais ROSS-309 veislės vienadie-
niais ir 1-2 savaičių paaugintais mė-
siniais broileriais. Vienadienėmis 
vištytėmis (Olandiškos). Nuo 2 iki 
8 mėn. amžiaus įvairių spalvų dės-
liosiomis vištaitėmis bei kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištomis (kaina 
nuo 4,50 Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais. Spec. le-
salai. Išankstiniai užsakymai. 
Tel. (8-608) 69189.  

Svėdasai 15:35, Čekonys 
15:45, N.Elmininkai 15:50, 
Anykščiai 16:00 turgus, 
Ažuožeriai 16:15, Zaviesiškis 
16:20, Kavarskas 16:30, 
Svirnai 16:40.

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Birželio 17 d. (ketvirtadienį) pre-

kiausime Kaišiadorių rajono paukš-
tyno vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. ru-
domis, raibomis, baltomis, pilkomis, 
juodomis ir lehornomis dėsliosiomis 
vištaitėmis ir jau pradėjusiomis kiau-
šinius dėti vištaitėmis, gaidžiukais bei 
spec. lesalais. Tel. (8-616) 50414.

Jurgiškėsė 14.10, Viešintose 14.15, 
Didžiuliškiuose 14.25, Padvarninkuose 
14.30, Andrioniškyje 14.35, Kuniškiuose 
14.50, Anykščiuose (prie pard. 
„Norfa“, senojo ūk. turgaus) 15.00, N. 
Elmininkuose 15.15, Elmininkuose 
15.20, Ažuožeriuose 15.40, Kavarske 
15.50, Šeriuose 16.00, Janušavoje 
16.10, Repšėnuose 16.15, Traupyje 
16.25, Laukagaliuose 16.30, Troškūnų 
turguje 16.40, Surdegyje 16.55, 
Levaniškiuose 17.20.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

Automobiliai

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
Išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai ir skubiai automobi-
lius, mikroautobusus, motoci-
klus, traktorius. 

Tel. (8-673) 50446.

Brangiai visoje Lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Superkame kArves, 
BuLiuS ir TeLyčiAS 

„krekeNAvOs 
AGrOFirMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai superkame 
MiŠKuS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Medžio apdirbimo įmonė 
TieSiOGiAi PerKA 

MiŠKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse.
 Tel.  (8-687) 76191.

Reikalingas žmogus, turintis 
nuosavą benzopjūklą, mal-
koms pjauti ir skaldyti.

Tel. (8-604) 12810.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šal-
diklius. Garantija iki 2 m., 
pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų valymas, įdėklų ga-
myba, montavimas. Pristatomi 
kaminai. 

Tel.(8-656) 24531. 

Smulkina pievas (mulčiuoja). 
Tel. (8-605) 64844.

Nuo birželio 14 d. atnauji-
namas maršrutas Kupiškis–
Kaunas–Kupiškis per Viešintas 
6.50 val., Anykščius 7.30 val., 
Kavarskas 7.53 val.

iŠKALAMe rAideS.
LiejAMe PAMATuS. 

GAMinAMe PAMinKLuS. 
Tel. (8-648) 81663.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

Kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio. 
Kaminų remontas, angų didini-
mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 
Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

2 ha pievą nusišienauti.
Tel. (8-601) 20309.

Gyvuliai

Ožį.
Tel. (8-639) 19096.

kita

Kviečius, miežius, avižas, 
žirnius, kukurūzus, mišinį, gri-
kius, įvairius pašarinius miltus, 
sėlenas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.

Gyvuliai

Agentas Algirdas – veršelius. 
Moka 6 - 21 proc. Atsiskaito iš 
karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Nuolat brangiai - karves, bu-
lius, telyčias, avis. Veršelius 
auginti iki 2 mėn. Moka prie-
dus, PVM. Greitai išsiveža.

Tel. (8-656) 40439.

Egidijus ir Sandra - įvairius 
veršelius. Sąžiningai sveria. 
Moka PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.  

Šių metų 
medų. 

Tel. (8-615) 97688.

Sodo ir daržo 
prekių 

parduotuvė
Trąšos, augalų 

apsaugos produktai
Pašarai ir lesalai

Mus rasite: 
Gegužės g. 16, Anykščiai
Darbo laikas: 
i-V  8-17h, Vi  8-13h
Tel.nr. (8-682) 50825.

AuKŠTA KOKyBė ir 
žeMA KAinA - 

paminklai, kapavietės ir 
kiti akmens gaminiai.

Tel.: 869887560

Telefoną.
Kreiptis tel. (8-611) 17276.

Kasame, valome, giliname 
šulinius. Randame vandenį. 
Tel. (8-675) 52308.
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anekdotas

oras

+12

+21

mėnulis
birželio 15- 16 d.d. - jaunatis,
birželio 17- 18 d.d. - priešpilnis.

Benas, Julita, Tolminas, 
Jūra.

Jolanta, Vitas, Tanvilas, 
Bargailė, Krescencija.

šiandien

birželio 16 d.

vardadieniai

birželio 17 d.
Grigalius, Daugantas, 
Vilmantė, Adolfas, Laura.

birželio 18 d.
Marcelinas, Morkus, 
Ginbutas, Vaiva, Arnulfas, 
Marina.

Įsidarbino fabrike čiukčius. 
Pradirbo kokį mėnesį ir nuėjo 
direktoriui skųstis:

- Direktoriau, Čiukčia ne-
durnas.

- Ką? Gal ir nedurnas... O 
ką?

- Čiukčia nedurnas, o jį va-
dina durnium. Kasdien vadi-
na.

- Kas vadina?
- Petraitis vadina. Sako: 

„Čiukcia durnas“.
- Gerai, pakalbėsiu su Pe-

traičiu.
Išsikviečia direktorius Pe-

traitį ir sako:
- Buvo čiukčia atėjęs, skun-

dėsi, kad tu jį nuolat durniumi 
vadini.

- Bet jis ir yra durnius. Neži-
nau, kaip kiti, bet šitas tai dur-
nius. Galiu pademonstruoti.

- Gerai, pademonstruok.
Petraitis pakviečia čiukčią, 

duoda jam savo namų raktus 
ir taria:

- Nubėk pas mane namo, pa-
žiūrėk, ar aš ten esu.

Čiukčia nubėga. Petraitis 
taria:

- Na, matote? Sakiau, kad 
durnius?

- Na jooo... Galėjo juk pa-
skambinti...

***
Taupumo sumetimais suval-

kietis studentas į povestuvinę 
kelionę iškeliavo vienas, be 
žmonos.

„Sijonuotos vasaros sutiktuvės“ su 
šokiais, eilėmis ir dainomis lina DAPkienĖ

Birželio 11 d. Ažuožeriuose vyko renginys su šokio, meditacijos ir menine programa, 
pavadintas „Sijonuotos vasaros sutiktuvės“. Savo sukurtą poeziją skaitė menininkas, eilių 
autorius Žilvinas Pranas Smalskas, gitara skambino ir dainas atliko Vladas Baranauskas, 
V. Mačernio eiles skaitė Antano Baranausko pagrindinės mokyklos teatro meno mėgėjų 
kolektyvo narės, dvi grupės susirinkusiems žiūrovams dovanojo paruoštus ritminius šo-
kius, avėdamos spyruokliniais „Kangoo Jumps“ batais, vasaros meditacijos praktika pa-
sidalijo Vaida Zlatkutė. 

Šokinėjo išgarsėjusiais 
batais

Renginys prasidėjo A. Žu-
kausko-Vienuolio sodybvietėje, 
jaukioje žaliojoje aikštelėje. Čia 
pirmą kartą žiūrovams pasirodė 
ir savo šokį su „Kangoo Jumps“ 
batais pademonstravo Ažuože-
rių jaunimo grupelė.  

Po jų pasirodė skaitovės, pa-
sipuošusios dailiomis suknelė-
mis, pristatė poetinę kompozi-
ciją „Aš pažinau karalių tavyje“ 
pagal  Vytauto Mačernio eiles. 
2021-aisiais minimas V. Mačer-
nio gimimo šimtmetis. 

Iki renginio repetavusios ly-
giai vieną mėnesį, kitą šokį, avė-
damos „Kangoo Jumps“, parodė 
šiek tiek vyresnės šokių dalyvės 
(merginos, moterys, mamos). 
Ažuožerių moterų klubas vyk-
do projektą „Jaunimo iniciatyvų 
skatinimas ir užimtumo didini-
mas“. Sportines treniruotes du 
kartus per savaitę Ažuožeriuose 
veda sertifikuota trenerė Goda 
Venslauskaitė, atvykstanti iš 

Kauno. 
Antroji renginio dalis tęsėsi 

Ažuožerių bendruomenės kie-
melyje. Čia G. Venslauskaitė 
pamokė nesudėtingų šokio ju-
desių ir pakvietė visas dalyves 
sušokti bendrą vakaro šokį. 
Lengvi, paprasti ir smagūs 
žingsneliai įtraukė į šokį visas: 
tiek pasipuošusias jaunatviškais 
trumpais sijonais, tiek ir ilgomis, 
žemę siekiančiomis suknelėmis. 
Šalia striksėjo ir būrys vaikučių. 
Judesys, šypsenos veide atspin-
dėjo šaunią vakaro atmosferą. 

Vakaronė su svečiais 

Renginio idėjos sumanytoja, 
Anykščių kultūros centro Ažuo-
žerių skyriaus vadovė Alvyra 
Simanonienė pristatė vakaro 
svečius: jogos praktikę V. Zlat-
kutę ir du vyriškius: Ž. P. Smals-
ką bei V. Baranauską. 

Vaida Zlatkutė vedė medita-
cijos užsiėmimą su keliais jo-
gos elementais. Žilvinas Pranas 
Smalskas juokavo, kad, maty-

damas tiek daug moterų, tiesiog 
pateko į tam tikrą magiją, bet 
pabandys prisiminti visus 11 
eilėraščių, kuriuos sukūrė per šį 
karantiną. Poezijos skaitymus 
keitė V. Baranausko atliekamos 
dainos. A. Simanonienė padė-
kojo dalyviams ir pakvietė poe-
zijos mėgėjus pokalbio su eilių 
autoriumi. 

Pasiteiravus Ž. Smalsko, iš 
kur jo polinkis kurti, vyriškis 
paminėjo savo mamą, buvu-
sią lietuvių kalbos mokytoją, 
kuriai jau 88-eri, bet ji iki šiol 
pati rašo eiles. „Bičiulis V. Ba-
ranauskas prisiminė, ką buvo 
išmokęs prieš daugelį metų, kai 
baigė muzikos mokyklą, gitaros 
specialybę. Vladas sugrįžo prie 
muzikavimo po 30 metų. Yra 
grojęs su Broniumi Petroku, po 
to su vietine „Anykščių vyno“ 
grupe, pakoncertuodavo per 
jaunimo šokius, o dabar mudu 
sujungėm jėgas. Per karantiną 
jis man siuntė melodijas, o aš, 
vis jų klausydamas, sukūriau 
žodžius“, – atviravo Žilvinas.    

Oras leido pasipuošti 

Kaip sakė Alvyra, labai tikė-
tasi gero oro, kad būtų galima 
nevaržomai gamtoje stebėti 
šokius su „Kangoo Jumps“ 
batais, mėgautis poezija, me-
ditacija ir tiesiog buvimu kar-
tu. Pasak jos, šiemet pavasarį 
ilgokai nebuvo galima sulaukti 
oro atšilimo, tad kelios spor-
tinės treniruotės vyko viduje, 
visos kitos – lauke. „Visiems 
jau gana to „virtualumo“ ir 
labai norisi to tikrumo, o štai 
šiandien, ir, beje, jau antri me-
tai iš eilės, oras mums leidžia 
moteriškai pasipuošti, atsipūs-
ti, pabūti, pasidžiaugti. Kaip 
šauniai, elegantiškai visos at-
rodo: gėlėtos suknelės, puoš-
nios skrybėlės, gėlės rankose. 
Neabejotinai bus graži moterų 
fotosesija“, – kalbėjo Alvyra. 

Malonus atsipalaidavimas

Pakalbinta A. Baranausko 
pagrindinės mokyklos mo-
kytoja Rita Vaitiekūnienė, tą 
vakarą skaičiusi V. Mačernio 
eiles, papasakojo, kad nuo vai-
kystės mėgstanti poeziją. „Jei 
man patiko eilėraštis, būtinai 
turiu išmokti jį atmintinai. 
Mes kelios lankome dramos 
būrelį pas Alvyrą, tad šiandien 
parodėme, ką esame išmoku-
sios. Dėkojame režisierei už 
galimybę mums tobulėti teatro 
mene, – žavingai šypsojosi mo-
teris ir pridūrė, kad pasipuošti, 
atsipalaiduoti ir skirti laiko sau 
visada yra labai gera, – tas ka-
rantinas taip mus suvaržė, taip 
apribojo, kad šiandieninis pa-
vakarojimas – tiesiog atsigavi-
mas. Tokia ramybė, harmoni-
ja! Kai mes, moterys, randame 
laiko pasirūpinti pačios savimi, 
praturtinti ir nuraminti save, 
tada galime dar geriau atlikti 
visą daugybę savo pareigų ir 
vaidmenų: žmonos, mamos, 
dukros, sesės, slaugytojos, psi-
chologės ir dar galybę kitų, nes 
ko tik mes nepatiriam, ko tik 
mes neatliekam. Malonu atsi-
palaiduoti“. 

Po mėnesio sportinių treniruočių su spyruokliniais „Kan-
goo Jumps“ batais – pirmas pasirodymas žiūrovams.

Gamtoje gera išbandyti vasaros meditacijos praktiką. Atsipalaidavimo akimirkomis mėga-
vosi ir vaikai, ir suaugę. 

Renginyje Ažuožeriuose dalyvavusios moterys nusifoto-
grafavo prisiminimui.               Autorės nuotr.


